JEDt{AcíŘÁo

zAsTuP|TELswA
oBcE sl.unečxÁ
Zastupite|stvo
(dálejen
obe $|unečná
dle ustanovenÍ
$ 96 záRana
"zastupite|stvo")
předpisů,rozhodlo
č,.128t2aa0
sb., o obcích(obecnízřízení),
ve zněnípozdějších
dne26.3.2015usnesením
ě'30í03,2015
wdat tentojednacířád:
člt
Úvodníushnovgní
(1)Jednací řád zastupite|stVaupravuje svo|ánÍ,přípravu, průběh zasďání
zastupitelstva,způsob příjímáníusnesení,jejich kontro|u,jakoŽ i da|ší
podrobnosti
o jednánízastupite|stva.
(2)Výtisk tohoto jednacího řádu zastupÍte|stlva
je vŽdy během zasedání
zastupitelstva
k dispozici.

čl.e

Pravomoci zastupiteletva
Pravomoc a rozhodovánízastupite|stvase řÍdízejménaustanovenÍms 84
a S 85 v návaznostina ustanovení
$ 35 zákona ě. 128i2oo0sb., o obcÍch(obecní
zÍízení},
ve zněnípozdějších
předpišů
(dátejen .zákon o obcích"),
případněbaKÍmi
zv|áštními
zákony,
čt.g
svo|ávánízastupitelstva
(1)Zasedánízastupite|stva
je veřejné.
(2)Zastupite|stvo
se scházípod|epotřeby,nejméně
všakjedenkrátzatilměsíce.
(3}Zasedánízastupitelstva
svolávástiarosta
prostřednicfuím
obecníhoÚřadu.obecní
úřadinformujeo místě,době a navrŽeném
prognamupřipravovaného
zasedání
zasÍupitelstva.,obecní
úřadodpovidáza vyvěšbníinformae na úřednídesce
a e|ektronické
úřednídesce obecníhoÚřadu atespoň7 dnůpřed zasedáním
zastupitelstva.
{4)Pokudzasedánív termínustanoveném
zákonemo obcích(interva|
do 3 měsíců)
nesvolástarosta,učiní
jinýč|enzastupite|stva.
tak místostarosta,
popřípadě
{5)Starostrasvolá zagedánízastupitelstva
o to a|espoňjednatřetinač|enů
, požádá-|i
zastupitelstvanebo hejtmankraje' TakovézasedánÍse koná nejpozdejida 21
dnůode dne,kdy Žádostbytadoiučenaobecnímuúřadu.Nesvo|á-iistarostatoto
zasedání,učinÍ
tak místostarosta,
popřípadějiný č|enzastupite|sfua.
Starosta
svolázasďánÍ traké
v da|ších
případech,
kdytaŘurtáoazvÉštní
zákon.
(6)v dlbě vytr|ášení
krizového
stavupodtejinéhoprávníhopředpisuse informace
o místě,době a navrŽeném
programupřipravovaného
zásed.anízastupite|stva
podleodstavce3 aleřejnína Úřednídesce obecníhoúřadua e|ektronicrb
ureoni
desce obecníhoúřadua|espoňpo dobu 2 dnůpřed zasedánímzastupite|stva;
zá|ežitosti,kterése netýkajívyh|ášeného
krizovéhostavu, mohoubýt ňa tomto

pouzetehdy,jesttiŽebýa informae aneťe1něna
nejméně
lase!ání projednávány
7 dnůpředzasedánímzastupite|stvá.
čt .l
Přípnavazasedánízaetrpite|stva
(1)Přípravuzasedání zastupite|stvaorganizujestarosta,za jeho nepřÍtomnosti
místostarostra,
rnýjimečně,
v případě|e;icnbbuhodobénepřítomnosti,
;iny č|en
zastupitelstva.
(2)Návrhyk zařazgnÍna pořadjednánípřipravovaného
zasedánÍzastupite|stva
nebo
jeho změnY..a.!op|něnÍ
majÍ.písemnou
jeho
č|enové
Pr.ávo
vrýbory.
a
Tyto návrhy
bobavat
jsou předktádány obvykÉ
předem
formou
nebo
přÍmo
ústně
na zasedánízastupite|stva.
(3)Písemnénávrhy a pod|daďyur&né pro jednání
zastupite|stvapředk|ádá
navrhovatelnejgozd$li20 dnřpřed zasedánínizastupite|stvá,
tak aby mohlybýt
zpracovány
doručeny
č|enům
zastupite|stva,
t;.
3
dny
1uŤ..
ireae dnemkonání
zasedánízastupite|sfua.
(4)V návrhun"ry v podllalu prozasedánízastupÍte|stva
předk|adate|
uvede:
a) denkonánízasedání.
b) předk|adate|e
návrhu,
c) označení
návrhu,
d} ďůvodnění,tj. právnízhodnocenínávrhu,vylrodnorenÍ
dosavadnÍho
stavu,
rozborpříčin
a nedostatků
teďrnická,finandní,
personá|ní
nároěnost,
e) řešení,
návrhna realizaci,
f) návrh na usnesení,včefitěurčení
odpovědnostia stanovenítermínusp|nění
usnesení'
(5)Předk|ádané
musí
zpracovány tak, aby umoŽni|yč|enům
,TaleF|y- posoudit
.být
zastupite|stva
komp|exně
proniematifu
á pňjmoutúčinná
opatření.

čl.s

Úeast ě|enůzastrrpile|stvana zasgdánízasfupitetstva
(1)Čbnovézastupitelstv.1jsou
povinnise zúčastňovat
každého
zasedání,pokudse
z váŽnéhodůvoduzúčastnit.nemohou,
om|uví
se g.rynemústně(popř.písemně)
starostovi.To p|atÍ.!
R1opozdnípřÍchodnebodřvějšÍodchodze zasedání.Dá|e
jsou.povin"iq|ťt.úk9!y:
kteréiim zastupibÉtvoutbŽí,
hájii;ájmy občanŮobce
a jednata vystupovat
tak,aby neby|aorrioteňáuazno*i1qilt'}"iiiió".
(2) Úěast na zasedáníč|enové
zastupite|stva
. .--'- stvrzujísvým podpisemdo |istiny
přÍtomných
(prezenční
|istiny).
(3)Čbn zastupitetstva,u něhoŽ skutečnosti
nasvědčuj
í, Že by jeho podí|
na projednávánia rozhodování
určité
záleátosti v zastupite|stvu
moh|znamenat
vtýhodunebo š|odu. něj samotného
nebo osobu bř';ň.il..6.,i"t.ou nebo
ryo
pÉvnickouosobu, kterouástupuje na zákbJě
zákona nebo ptnémoci (střet
je povinensdě|ittutoskúeinostpreoianaiením
zájmů),
kterémá danou=í|"J|o.|prol1n1y"i
'.J'oaňi,"stupitelstva,
tp',p"o"e'pr"oprojednává
nímzá|eŽitosti,
pokudje pořadjednánío tina.zateŽd;ň;á;ňJ..

2

Čl.o
Průběhzasedáníasfu pitetstva
(1) ZasedánízastupÍte|stva
řÍdízpravÍd|a
starosta,v pňpadějeho nepřÍtomnosti
místostarostra'.|oPřlP?gŠ
jiný dbn zastupite|stva
(oán pn
Strarosta
zahajujezasedání,.řÍdí
'šiarosta.).
jďnání a h|asováni,óznaňuje ůtoneeni
zasedání.Dbá
na to,abyzasedánímě|opracovní
charaktera věcnyprůběh.
(2) Úmy.s|po=fizovďÍotografie,audio či video záznam
.
zasedáni každáosoba
oznámípřed zahájenimzasedánÍnebo před zarrájením
nahrévani
ěi natáčení
starostovi
č|enrim
.á*úffr.v".
_"tcniň
Starosta
o tét.oskutečnosti
3.ořftolnlrm
infonnujeo|to.yn1
Ýpřípadě, ze 1e
pffpadně
úňadem,
jinou osobou
pofizován audio či videb áinam, starosta je povinen
o tomto informovat
přítomné.
(3) Starosta
(na zák|adě |istinypřÍtomných}
zda je
přítomna:\{:.319o'ani,-prohtásí
nadpo|oviční
věbina všécn flenů
je
a
tedy
zastupite|stvo
schopnose usnášet.zastupiiáÉYo"."t.,i'n!Éi*"
...hoóno
je.|i
l"
usnášet,
l"
přítomnanadpo|oviění
většinavšechjehd ďenů.Jest|iŽe
při
jednání
zahájení
nebo v jeho průběhuneni
fřrto,níá-náápobvičnívětšina všech ě|enů
zastupÍte|stva,.starosta
proh|ásiiaseaáňi za iitoneené.Náhradnízasedání
se
konádo 15dnů.
(4) Zastupite|sfuo
určí
zapisovate|ea dva ověřovatetezápisu.
(5) Starosta přednese návrh
$ořadu) jednání zastupite|stva.
o předneseném
-pr.9.grm!
návrhu,o nainitřa;h
r
ď"gramu, jěno oop|něnírozhoduje
zastupÍte|sfuo
h|asován
ím.
(6) Starostaw*: čj:Ty.zrytupite|ry3r
a.by..vyjádrnipřípadnénámitkyk zápisu
z minu|éhozasedání. pok.uo někte4ý"č|eí-zastupite|stva
vznese takovou
námítku,zastupite|stvo
o ní rozhodP.Pg vyjádřenípřís|ušných
h|asováním.
V přÍpadě,že 8bn zastupiielstvágoda|námitkypředověřovate|ů
jednáním,
starostas nimizastupÍte|stvo
seznámía zastupíte|sfuo
o
námitkáchrozhodne
h|asováním.
(7) Zastupite|stvo
jedná o jednot|ivrých
bodechprogramu'Pravidelnějsou na pořad
jednánÍzařazoványboáy
a) kontro|a
ptněnÍ
úsnesení
zastupite|stva,
.-t's'

:i filffi"ce

očinnosti
o,sanů
oň;,

(8) o zařazenínávrhůpřednesených
č|enyzastupÍte|stva
v průběhuzasedání
zastupite|sfua
- rc,i:r'oone
na programjehojádnáni
zastupitětstvo
h|asováním.
(9) PoŽádá-|Ína zasedánízastupite|sfua
o s|ovo ělŤ Y|ády,nebo jím určený
zástupce,senátor,pos|anecnáooátiuň*
ó,ře".: r*i", íi'pjá"š da6íosoba
d|ezvláštního
zákoňa,musímubýtuaciáňó.-.--'
(í0)Právo vyjadřovatna zasedánísvá
stanoviska projednávanýmvěcemmá také
občanobce,l)(dá|eJe uŽívánpro všecnny k
ryzicre osoby uvedenépodrobně
') Právo vyjadřovatna:asedánísvá stanovis|?-!
věcemmá takéobčanobce, který
dosáhl věku 18 |ď. Právo nu"oróux
lPj."d"ivaným
stanóvis*a
r pňíJnavaným věcem v sou|adus tfmto
"ua

v poznámcepď čaroupojem "osobf). Tyto osoby mohou svá stanoviska
boduprogramuv rozpravěpředh|asováním.
vyjádntke kaŽdému
a da|ších
qýborů,
&omisÍ
ě|enů
(1í)Datší
a podněýosob,č|enů
dotazy,připomínky
kterése
zastupite|stva,
č|enům
sňěiovanéke starostovineboda|ším
subjektů
pos|edním
bodě
příňo netýkajíprojďnávaných bodů,|ze rznášet např. v
programuorůzné...
schvá|eného
a dalšíosobypřih|ašují
zastupite|sfua
(12)
K vyjádřenísvrýchstanovisekse č|enové
. .zvednutím
ruky. Starosta udětuje s|ovo nejprve ě|enůmzastupite|stva
a nás|edněda|šimosobám, s|ovoje uděleno v pořad|,v jakémse osoby
se
průběhujednánízastupite|stva
přih|ásily.Z důvoduřádnéhoa nerušeného
nemůŽe
ujmouts|ovanikdo,komus|ovostarostaneudě|il.
kteý
(13)
. - Bez ohleduna pořadíbude udě|enos|ovotomu č|enovizastupitelstva,
právníchpřďpisů.
řádu nebop|atných
namÍtánďodrŽeníjednacího
lystoupeníjednot|iqých
(14}
můŽestanovitdobu omezující
|9enir!.
- Zastupitelstvo
Nemluví- |iřečnÍk
hlasovánÍm.
|imiturozhodnezastupite|stvo
o dé|cečasového
odeimout.
k věci,můŽemuzastupite|stvo
s|ovoh|asováním
(15)o usneseník projednávaným
bodům,o nichžje třeba hlasovat,rozhoduje
rukyna dotazstarosty-plo_
hlasováním
zastupite|stvo
- veřejnězdviŽením
!áYry
.
návrhu zdržetse"' Poměrh|asů:
,pto. proti. zdrželsé"se vŽdyčíse|ně
- pÍoti
KpnjetíusnesenÍ
ajmenovitěuvede u jednotlivýchbodůzápisu (programu).
je
většiny
nadpoloviční
souhlasu
(rozhodnutí
nebo volbě) třeba
zastupite|stva
jinak.
můŽe
Zastupite|stvo
nestianoví.li
zvláštníprávnípředpis
všechjehoč|enů,
proběhne
Že
h|asování
tajně.
rozhodnout,
můŽev zájmu
průběhjednánÍzastupÍte|stva.
Zastupite|stvo
(16)Nikdonesmí.rušÍt
jednání
místnosti
zasedací
ze
zasedánírušite|e
udrŽenípořádkua důstojnosti
by mě|obýtumoŽněnoh|asovato věci,pokudto
ýRázat. Čbnovizastupite|stva
o tom rozhodne
situace dovo|ía on zanechá rušivéčinnosti.Zastupite|stvo
jednání
je
se stává
V případě,Že pořádek nato|iknarušen,Že
hlasovánÍm.
můŽeh|asováním
zastupitelstvo
a nelzev němvěcně pokraěovat,
nedůstojným
a stanovittermínnovéhozasedání.Zasďání svo|ástarosta.
zasedánÍukončit
(17)$tarosta po projednáníschvá|enéhoprogramu zasedání a po 4ištění
zasedánÍza ukončené.
Že se nikdoneh|ásío s|ovo,proh|ásí
skutečnosti,
él.t
Zápis o průběhuzasedání
zápis dosvěděuje
zasedánízastupite|sfua,
(1)zápis se pořizujeo průběhukaŽdého
svýmipodpisy.
jednánÍ,
zápisu
ověřovate|é
průběh
osvédčují
správnosta úp|nost
(2)7ápisobsahuje:
a) datuma místojednání,
jednacím
řádem má d|e s 16 odst 3 zákona o obcíchi fyzická osoba, která dosáhla věku 18 |et
.a
vlastní na územÍobce ňemovitoot a dte $ 17 zákanao obcíchifyzická osoba, která dosáh|avěku
í8 let, je cÍzím státním přÍs|ušnÍkema je v obci ň|ášena k Íva|ému pobytu, stanovi.|i bk
mezinárodnÍsm|owa, kterouje Česká repub|ikavázána a t<bráby|avyhlášena.

hodinaukoněení
dťrvodu,
doba přestávkys uvedenÍm
b) hodinazaháienÍ,
jednání,
'počet jména
přÍtomných,om|uvenýcha neom|uvenýchč|enů
a
c)
zastupitelstva,
osob,
d) jménapfiananých
e) usnášeníschopnost,
zápisu,
ověřovatelů
0 jménaurčených
g) jménourčeného
zapisovatele,
komise,
h) jménaschvá|ených
č|enů
návrhové
i) navrŽený
a schvá|enýprogram(pořad)jednání,
j} vrýstedek
zastupite|stva
námitkáchčlena(č|enů}
rozhodnutÍ
o přÍpadných
prďizápisuz minulého
zasedání,
průběh
popis,
k) stručný
ťozpťavyk jednot|ivýmbodům prognamu
jmenřečníků,
s uvedením
podané
návrhy,
|}
m) průběha výs|edkyhlasování,přijatá usneseník jednot|ivýmbodům
programu,
o nichŽby|oh|asováno,
ověřovate|é.
určení
n) podpisy:starostanebomístostarosta,
zasedání.ápisje u|oŽenna
(3)Zápis se poňzujenejpozdějido 10 dnůpo skončení
zastupitelstvaproti
obecnímúřaduk nah|édnutÍ.
o námitkáchč|ena(č|enů)
potřebyje moŽné
pffpadě
V
rozhďne
zasedání
zápisu
nejb|iŽšÍ
zastupite|stva.
ze zápisupoříditvypispřiiaýchusnesení.
čt'0
Dokumentacezastr pitelstva
se uk|ádá na obecnímúřadu
Dokumentaceze zasedáníkďdého zastupÍte|stva
která
obsahuje:
do samostatné
s|oŽky,
a) jeden výtiskpozvánky(oznámení,infomae) na zasedání,opatřený
desky,
z úřední
desce a sejmutÍ
doložkous datemvyvěšenÍ
na úřednÍ
podpisemosoby,kterátak učini|a,
(prezeněrrí
listiny)na zasedání,
b) originá||istinypřÍtomných
a dvěma
c) originál zápisu podepsanýstarostounebo místostarostou
ověřovate|i,
d) všechiry návrhy, podk|adovémateriáý a zpráw předkládané
k jednot|iv'ým
bodůmprogramu,
fýkají
e) veškeré
da|šípísemné
dok|ady,kterése jednánÍzastupite|stva
(písemnénávrhy, dotazy, podněý, kopie písemnýchodpovědi
apod.)
na dotazyvznesenépňzasedánízastupite|stva
dokumený,pokudtak rozhodnezastupite|stvo.
0 da|ší

cr.g

Zrušovacíustanovení
obce
tohotojednacíhořádu se zrušujeJednací řád ZastupÍtelstva
Nabytímúčinnosti
23.6.2g11.
ze
S|unečná dne

&. ro

Účinnost
dnemschvá|enízastupite|stvem.
Tentojednacířád nabýváúčinnosti

Ladislava Svobodová
místostarostka

oBEc sl.UNtČNÁ
Slunďná čp.104

